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Přítomni:
Ing. Šárka Endrlová, Mgr. Ivan Kůs, Bc. Marie Marková, JUDr. Alena Doubková, PhDr.
Jana Petráková, PhDr.. Eva Veselá, Bc. Marcel Stanovský, Marie Frajerová, Věra Bočková,
Bohuslava Kolowratová, MUDr. Trunečková, Anna Zemánková, Jitka Selmbacherová, Mgr.
Karel Tancl, Petra Šedivá, Mgr. Michaela Baranová, Mgr. Soňa Křikavová, Mgr. Jakub
Dutka, Vladislava Karešová, František Honzík, Květuše Chramostová, Zuzana Zelenková,
Mgr. Kateřina Vicková
Téma: Senioři ohroženi sociálním vyloučením

Moderátorka - přivítání zúčastněných, přivítání zástupců města
Starostka, místostarosta města Beroun - přivítání, vstupní informace k tématu
Moderátorka- sdělila časový harmonogram setkání, program, postupné představení
jednotlivých mluvčích k tématu, jejich příspěvky k diskuzi
Alena Doubková – Poradna při finanční tísni Praha
Představila organizaci, její činnost – dluhová problematika, poradenství a pomoc při
oddlužení. Byly analyzovány důvody, proč se senioři stále častěji stávají klienty této služby –
ukončení pracovní činnosti, zvyšovaná nákladů na bydlení, půjčky atd….
Jana Petráková – Zařízení sociální intervence Kladno- Intervenční centrum
Představila organizaci, její činnosti a zaměření.
Senioři ohrožení domácím násilím:
Tato skupina obětí domácího násilí má stoupající křivku. Nejčastěji se domácí násilí objevuje
v souvislosti:
- násilnická osoba je závislá ( nejčastěji přes generaci ( vnuk, vnučka, popř. vlastní děti)
- změna finanční a majetkové situace v rodině - převody nemovitostí na děti atd.
- patologie násilnického člena rodiny ( nízká informovanost o psychopatologiích v rodině)
Možnosti prevence pro seniory:
- Poskytnutí co nejvíce informací o výše uvedených jevech a doporučení, jak se těmto
situacím čelit ( např. přednášky v klubech důchodců, odborné statě v časopisech určených pro
tuto cílovou skupinu)
- aktivní zájem ze strany dotčených organizací ( např. praktičtí lékaři, internisti, kteří mohou
zaznamenat změny chování u seniorů a zachytit rozvíjející se domácí násilí
- aktivní zapojení seniorů do různých činností, aby neměli pocit izolovanosti a naprosté
závislosti na své rodině.
Nedostatek bytu v domech s pečovatelskou službou, či domovech pro seniory. Zásadním
problémem je, že pokud je odhaleno domácí násilí, je takřka nemožné oběť domácího násilí
neprodleně umístit do výše zmiňovaných služeb.
Eva Veselá – Probační a mediační služba Beroun
Představení služby, její činnosti, zaměření mimo jiné i na oběti trestné činnosti, kterými jsou
stále více i senioři, nastínění možností a nabídky ze strany této služby pro občany.

1

Nabídka pomoci všem věkovým skupinám včetně seniorů v těchto oblastech:
obětem trestné činnosti, domácího násilí
práce s pozůstalými po obětech trestného činu
lidem, kteří se cítí ohroženi
lidem, kterým někdo dluží a neplatí své závazky
Jedná se o komplexní poradenství, které zahrnuje pomoc při řešení problému formou
konzultací dle potřeby i v místě bydliště, doprovázení na úřady, pomoc při podání návrhů
(trestní oznámení, předběžné opatření, návrh na exekuce, žaloba…), podle dohody s vedením
zařízení i konzultační hodiny v pensionu pro seniory nebo domově seniorů, seznámení
s právy oběti, seznámení s průběhem trestního nebo exekučního řízení apod.
Marcel Stanovský – Farní charita Beroun
Sdělení statistických údajů a faktů k tématu o zvyšujícím se počtu občanů v důchodovém
věku, stále se zvyšující počet seniorů, kteří mají nedostatečné příjmy. Řešením by mohla být
možnost zřídit bydlení pro nízkopříjmové seniory, dříve tzv. „chudobince“ – Domovy se
zvláštím určením, otázka možnosti využití k tomuto účelu budov Českých drah v okolí
vlakového nádraží v Berouně.
Diskuse k tomuto návrhu.
Moderátorka – poděkování mluvčím za příspěvky. Vysvětlila postup při vyplňování tabulky
k tématu v jednotlivých skupinách, skupiny se mají vyjádřit k problematice seniorů
ohrožených sociálním vyloučením, mají vypsat své návrhy k tomu, z čeho mají senioři
obavy, co jim ztěžuje život či je pro jejich plnohodnotný život ohrožující a dále to, co jim
pomáhá tyto situace a problémy řešit. Následovala práce ve skupinách, zapisování návrhů,
nápadu a opatření.
Zapisovatelé jednotlivých skupin poté návrhy v tabulkách uvedené představili ostatním
účastníkům, tyto návrhy byly diskutovány.
Moderátorka – shrnutí hlavních, opakujících se návrhů a opatření.
Místostarosta města Beroun – závěrečné slovo, poděkování zúčastněným za účast na
setkání a práci pro město.
Moderátorka - ukončení setkání, ujištění zúčastněných, že s návrhy bude dále pracováno

Návrhy účastníků setkání k jednotlivým tématům:
Návrhy k tématu „senioři ohrožení sociálním vyloučením|“
Čeho se bojíte? Co je ohrožující pro život
Co vám pomáhá tyto situace a problémy
řešit?
seniora?
- Zbytečné, široké nabídky „výhodných
- Skromnost
nákupů“, půjček
- Optimismus
- Hluk
- Víra
- Solidarita
- Nedostatek finančních prostředků
- Pobyty v nemocnici- samota, drahá
- Finanční prostředky
- Pozitivní myšlení
úhrada
- Vzájemné setkávání – kluby
- Nemohoucnost, nesamostatnost
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-

Osamělost
Trestná činnost na seniorech
Ztráta domova
Dluhy
Vzrůstající náklady na život

-
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důchodců, vrstevníci
Rodina
Aktivity (kulturní, pohybové,
rehabilitační)
Sociální bydlení
Zdravotnická zařízení
Domovy seniorů
Dobrovolnictví
Odborné organizace, sociální síť
Zvyšování důchodů

